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{ الـقـاهـرة  –وكـاالت: افـتــتـحت اول
امس اجلمـعـة منـافـسات ثـمن نـهائي
ــقــامــة حــالــيــا كــأس أ أفــريــقــيــا ا
ـــواجــهـــتـــ حـــيث لـــعب ـــصـــر 
ــغــربي مـع بــنــ فــيــمـا ــنــتــخب ا ا
واجهـت السـنـغـال أوغنـدا في الـلـقاء
ـــبـــاراة األولى الـــثــــاني. وشـــهــــدت ا
ــغـرب من مـفــاجـأة مــدويـة بــخـروج ا
الــبـــطــولــة بـــعــد اخلـــســارة بــركالت
الـتـرجـيح أمـام بــنـ بـنـتـيـجـة  4ـ 1
عقب الـتعادل  1ـ في الوقت األصلي
ــغـربي ــنــتــخب ا واإلضــافي. وكـان ا
ا ـرشح لـلفوز بالـلقب  أحد أبرز ا
ــيـزة بـجـانب ـتـلـكـه من عـنـاصـر 
ــمــيــز هــيـرفـي ريــنــارد. أمـا ــدرب ا ا
باراة الثانية فشهدت فوز السنغال ا
علـى أوغنـدا بـهـدف نظـيف لـتـضرب
مــوعــدا مـع بــنــ في ربـع الــنــهــائي.
وتفاعل عدد من الرياضـي الفنان

واإلعالمــــيـــ  بــــتـــغــــريـــدات عــــبـــر
ــــوقـع الــــتــــواصل حــــســــابـــــاتــــهم 
االجـتـمــاعي "تـويــتـر". وقـال اإلعالمي
نـتخب هاني حـتحـوت:  وداع صادم 
ـغـرب أهـدر كل الـفـرص وخـرج من ا
أ أفريـقـيـا مبـكـرًا لـلغـايـة بـن إلى
ربع الــنــهــائي".  بــيــنـمــا كــتب إسالم
غرب الشاطر العب األهـلي األسبق: "ا
أول مــنــتــخب كــبــيـر ومــنــافس عــلى
البطولـة خارج األ األفريقـية".  فيما
قال شريف عبد الفضيل العب األهلي

واإلسـمـاعــيـلي الــسـابق: "خـروج أول
ــرشــحـة لــلــبـطــولــة".  وغـرد الــفـرق ا
مــحــمــد نــاجي جــدو العب اجلــونــة:
ــفـاجـآت في "والـله أعـلـم أعـتـقـد أن ا
أ أفــريـــقــيـــا لن تـــقف عــنـــد خــروج

ـــغـــرب".  وقـــال اإلعـالمي إبـــراهـــيم ا
فـايق: "أولى مــفـاجـآت الــكـان خـروج
ــــــغـــــربـي عـــــلـى يـــــد ــــــنـــــتــــــخب ا ا
رشح يسقط ".وأضاف: "أول ا بن
ـغـربي وبـالـتوفـيق هـاردلك لـلـشـعب ا

علق الكروي فيما هو قادم".  وكتب ا
طـارق األدور: في كـرة الـقـدم احلـديـثة
ـسـتـحـيل أن يـفـوز فـريق نـصـفه من ا
ـــغــرب".  وغــرد جتـاوز  34ســنــة - ا
ـــصــري صـالح عـــبــد الـــله: ـــمـــثل ا ا
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وسـيــجــري مــنــتــخب تــونس حــصـته
الـتـدريـبـيـة الـثـالـثـة عـلى درب اإلعـداد
ــواجــهـــة غــانــا وســتـــكــون احلــصــة
مفـتـوحـة لإلعالمـيـ في الـربع سـاعة
األول منها وستـخصص ألخذ الصور
درب فقط دون تصريحـات بطلب من ا
آالن جيـريس الـذي يـريد احلـفـاظ على
ـبـاراة الـتـركـيـز الـكــامل قـبل خـوض ا

الهامة واحلاسمة ضد غانا.

الذي مـازال يتـابع برنـامجه الـتأهـيلي
في فـــــنـــــدق اإلقـــــامــــة حتـت إشــــراف
أخـصائـي الـعالج الـطـبيـعـي.  وأجرى
نـســور قــرطــاج تـقــســيــمـة فـي نـصف
ـلـعـب بـهـدف جتــربـة بــعض األفـكـار ا
والتصورات التكتـيكية والوقوف على
درجة تطبيقها من قبل الالعب وذلك
لـلــوقــوف عــلى أكــثـر الــطــرق جنــاعـة
وواقـعـيــة عـلى طــريـقـة لــعب الـفـريق.

نتخب { القاهرة  –وكاالت : واصل ا
ــبـاراة الـدور الـتـونــسي حتـضــيـراته 
ثمن النهائي لكـأس أ أفريقيا "مصر
ــنــتــخب 2019  الــتي ســتــجــمــعه بــا
الغـاني يـوم غـدا اإلثـنـ  عـلى مـلعب
اإلسمـاعـيلـيـة.  وأجـرى نسـور قـرطاج
مـــســـاء اول امس اجلـــمـــعـــة حـــصــة
تــدريــبــيـــة مــغــلــقــة شـــارك فــيــهــا كل
الالعـبـ بــاسـتـثـنــاء وهـبي اخلـزري
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وأتمنى تتويج أسود الـتيراجنا بلقب
أ أفـريـقـيـا". وأشــار إلى أنه سـعـيـد
ــقــابـــلــة ســاديــو مـــاني في مــصــر
ويتـمنى حضـور لقـاء لفـريق ليـفربول
في اآلنـــفــــيـــلـــد قـــائالً إن أصـــدقـــاءه
يــلـــقــبـــونه بـ"مــانـي" بــســبـب تــقــارب
مالمـحه مع الـنـجـم الـسـنـغـالي.  عـلى
صعـيد اخـر أكـد ساديـو ماني مـهاجم
الـــفـــريق األول لـــكــرة الـــقـــدم بـــنــادي
لـــيـــفــربـــول اإلجنـــلــيـــزي ومـــنـــتــخب
السنغال أنهـم لم يحضروا إلى مصر
للنزهة ولكن بحثاً عن لقب بطولة أ
أفـريـقـيـا. وقـال مـاني في تـصـريـحـات
للموقـع الرسمي لبـطولة أ افـريقيا
إن هــدفـــهم األول هـــو الــلـــقب ولــيس
هـنــاك غــيـر ذلـك.  وأضـاف: "بــالــطـبع
هـــدفـي األول هـــو الــــفـــوز بـــالــــلـــقب
بالتأكيد نـحن هنا فقط من أجل الفوز
به.. أشعر دائمـا بالرغبـة في مساعدة
زمالئي بـــطــريـــقــة لـــعــبي أتـــمــنى أن
أسـتــطـيع مـســاعـدة بــلـدي الـســنـغـال
لتـحقـيق إجنـاز كبـيـر.. باخـتصـار أنا

أخبار األ األفريقية
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{ الـقـاهرة  –وكـاالت : أبـدى سيـبـاسـتيـان ديـسـابر
مــدرب مــنـتــخب أوغــنـدا عــدم رضـاه عــقب خــسـارة
بـاراة التي فـريقه أمـام الـسنـغال بـهـدف دون رد في ا
لعب الـقاهـرة ضمن منـافسات دور الـ16 جـمعـتهمـا 
ؤتـمر لـبطـولة كـأس أ أفريـقيـا.  وقال ديـسابـر في ا
الـصــحــفي عـقب الــلـقــاء: "أنــا مـحــبط ألنـني ســأغـادر
البطـولة وأهنئ مدرب السنـغال". وتابع: "لم يكن لدينا
حظ أمـام فريـق محارب ونـندم عـلى خطـأ فردي ونـعلم
أن سـاديـو ماني العب قـوي وكـبـير واسـتـغل ذلك وسجل

الـهـدف وحــاولـنـا الـعــودة لـكـنــنـا لم نـنـجـح في الـتـعـادل."
وأوضـح: "فـخـور بالعـبي فـريـقـي فـنـحن لم نـخـاطـر في أول
بـاراة لـكـنـنا لم ـرور الـوقت بـدأنـا في دخـول ا ربع سـاعة و
نـسجل."  وتـابع: "مـسـيرتـنـا كـانت صعـبـة لكـن تنـقـصنـا اخلـبرة
للتسجـيل ونعلم أننا فعلنا كل ما في وسـعنا وعلينا إعادة تنظيم
فـريـقنـا وآمل أن يـكون له مـسـتـقبل بـاهـر."  وأضاف: "كـنـا نفـتـقد
ـنـافس مـباراة لـلـضغط عـلى الـسـنـغال في وسـط ملـعـبـها وقـدم ا
زيد دفـاعية كبـيرة بفـضل كاليدو كـوليبالي.. وفـريقي كان يحـتاج 
من القتالية."  وختم: "كان هدفنا التأهل لدور الثمانية وبذلنا جهودا

كبيرة وأتمنى أن نكون قد قدمنا صورة جيدة عن أوغندا."

مــنـتــخب أوغـنـدا ضــربـة قـويــة بـعـد
إصـابة مدافعه حسن واساوا ونزول
نـتخب السـنغالي تـيمبـا أواني.لكن ا
لـم يــنـــجح في اســتـــغالل احملــاوالت
التي حصل عليها نتيجة االرتباك في
صـفوف أوغـندا.ووجه مـاني تـسديدة
ابـعـدهـا أونـيـاجنـو قـبل مـحـاولة من
ــنــتــخب إســـمــاعــيال ســار. وظـــهــر ا
األوغـندي هجـوميا بكـرة عرضية من
جــانب فــاروق مــيــا ثم تــســديـدة من
ـــدرب الـــفـــرنـــسي أوكــــوي.  وجنح ا
ـنتخب أوغندا سيباستيان ديسابر
فـي إعـادة الـتـوازن لـفـريـقه من خالل
تــــعــــديالت تــــكــــتــــيـــكــــيــــة في اخلط
ـــركــز الـــهـــجــومـي بــعـــودة أوكــوي 
اجلـــنــاح وحتـــويل طــريـــقــة الـــلــعب
إلى  1-1-4-4 لــغــلق األطـراف.  وفي
الـــشـــوط الـــثـــاني تـــدخـل ديـــســـابــر
لـتـنـشـيط هـجوم أوغـنـدا بـنزول آالن
كـيامبادي على حـساب باتريك كادو
بـــعــد مــرور  57دقـــيــقـــة.  وحــصل
ســــاديـــو مـــاني عـــلى ضـــربـــة
جــــزاء بـــعـــد عــــرقـــلـــة من

ـنـتـخـبـات الـصـغـيـرة فـتـعـادل أمام ا
مـاالوي وخـسـر من جـامـبـيـا واحـتاج
لــلــتــوفــيق لــيــفــوز أمــام سـاو تــومي
وجـزر القمر ونـاميبيـا. وكان اخلبراء
والـنقـاد قد أكـدوا أن تكـتيـك رينارد ال
ـنـتـخـبـات الـتي تـلـجـأ يــصـلح أمـام ا
لــــطـــريــــقـــة "احلــــافـــلــــة" (في إشـــارة

العتمادها على التكتل الدفاعي). 
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تـأهل منـتخب بـن لـلمرة األولى في
تــاريــخه إلـى ربع نــهـائـي كـأس األ
األفــريــقــيـة وجــاء ذلك عــلى حــسـاب
ثـير ـغـرب في مفـاجأة كـبـيرة.لـكن ا ا
أن الـتأهل جاء دون أن يـحقق الفريق
أي انـتـصـار فـي هـذه النـسـخـة.  فـفي
دور اجملـــمــوعــات تــعــادلت بــنــ مع
غـانـا  2ـ  2وغـيـنـيـا بـيـسـاو سـلـبـيـا
وبـذات الـنتـيـجة مع الـكـاميـرون قبل
غرب  1ـ  1وتواصل أن تـتعـادل مع ا
ــــشـــوار عــــبـــر الــــتـــفــــوق بـــركالت ا

الترجيح. 
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وحــصــد مـنــتــخب الـســنــغـال تــذكـرة

أسـود األطلس قـد تصدروا اجملـموعة
الــرابـعـة بـ 9نــقـاط بـعــد الـفـوز عـلى
نـــامــيــبــيــا وكــوت ديــفــوار وجــنــوب
إفـريقيا عـلى الترتيب بيـنما صعدت
ركـز الثالث في بـن بـعدمـا احتـلت ا
اجملـموعـة السـادسة.  ويـعتـبر خروج
ــغـرب مـن الـبــطـولـة ا
أبــرز مــفــاجــآت
هــذه الـنـسـخـة
حـــــــــــــتـى اآلن
بـــــعــــدمـــــا كــــان
ـــنـــتـــخـب الــذي ا
شـارك في مـونديال

مرشحًا 2018
لــلــذهــاب بــعــيـدًا في

نافسات القارية.  ا
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ـغربي ـنـتـخب ا وفـشل ا
شـوار بكأس فـي مواصلـة ا
قـامة حاليا األ األفـريقية ا
فـي مــــــصـــــر بــــــعــــــدمـــــا ودع
الــنــهــائـيــات عــلى يــد بــنـ في
مـــفــاجــأة مــدويــة.  أســود األطــلس
كـانـوا الـطـرف األقـوى لـكن الـتـوفـيق
أدار ظـهره للفـريق ليغادر الـنهائيات
مـن الــبــاب الــضـيـق بــعــد اخلــسـارة
بـنتـيجة  4ـ  1بـركالت التـرجيح عقب
الــتــعـادل  1ـ  1فـي الـوقـتـ األصـلي

واإلضافي.
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ـغـربي في ابـتـسم احلـظ لـلمـنـتـخب ا
ـواجــهــته أمـام الــدقــيــقـة األخــيــرة 
نـاميبيا في دور اجملمـوعات لينتصر
بـــهــدف عــكــسي ويــحــصــد  3نــقــاط
ثــمــيـنــة بـعــد أداء مـتــوسط.  وعـادت
ـغـرب 3 الــدقـيــقـة األخـيــرة لـتـمــنح ا
نـقـاط تاريـخـية أمـام جنـوب أفـريقـيا
بـعـد هـدف بـوصوفـة الـذي مـهد ألول
ـنافس عبر تاريخ انـتصار أمام هذا ا
مــواجـهـاتــهـمـا.  وأمــام بـنـ حـصل
األسـود عـلـى ركـلـة جزاء فـي الـدقـيـقة
ـبـاراة أهــدرهـا حـكـيم األخــيـرة من ا
غـرب فرصة قتل زيـاش وفوت على ا

باراة.  ا
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بــدا أن هـذه الـنـسـخـة أدارت ظـهـرهـا
حلـكيـم زياش الذي يـشارك فـي الكان
درب لـلمرة األولى بعدمـا استبعده ا
هـيرفي رينـارد من النسخـة السابقة.

وأبــــدى زيـــاش غـــضـــبـه بـــعـــدمـــا 
اســـتــبـــداله في مـــواجــهــتـي جــنــوب
أفــريـقـيـا وكــوت ديـفـوار رغم تـراجع
ـشـكـلـة الـكـبـيرة مـسـتـواه.  وجـاءت ا
بـعدما أهدر العب أياكس ركلة جزاء
ـغرب كـان تـسـجـيـلـها كـافـيـا لـتـأهل ا

لربع النهائي.
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واصـل هــيــرفي ريــنــارد فــشــله أمــام

{ الـقـاهرة  –وكـاالت : رفض سـاديـو مـاني جنم مـنتـخب الـسـنـغال ولـيـفـربول اول امس
اجلمعة التـخلي عن تسديد ضربات اجلزاء رغم إهداره لركلت في بطولة األ اإلفريقية
احلـالـيـة. وأضـاع مـاني ضـربـة جـزاء خالل الـفـوز عـلى أوغـندا  0-1 حلـسـاب دور الـسـتة
عـشر بعدمـا أهدر واحدة أمـام كينيـا في مرحلـة اجملموعات بـينمـا سجل أخرى في نفس
ـباراة. وعن ذلك قال مـاني في تصـريحات صـحفيـة بحضـور مراسل إنه لن يـتخلى عن ا
ـباراة. درب ألـيو سـيـسيه لم يـوجه له الـلوم بـعد ا تـسديـد ضـربات اجلـزاء موضـحـا أن ا
ولـبى مـاني طـلب مـذيـعـة سـنـغـالـيـة وجـهت له نـداءات بـعـد مـغـادرته مـنـطـقـة الـتـصـريـحات
الـصحـفـية حـيث عـاد مـبتـسـما وصـافـحـها بـحـرارة وحتدث بـشـكل كـوميـدي عـبر الـقـناة
تابع للموقف.  وكان يكروفون وهو ما أثار ضحكـات الصحفي ا سكًا با السنغاليـة 
جنم ليفربول قـد سجل هدف الفوز على أوغندا ليضـرب موعدًا ألسود التيراجنا مع بن

في ربع نهائي البطولة القارية.

أونــيـاجنـو لـكن األخـيـر تـصـدى لـهـا
بــبـراعــة في الـدقــيـقـة .61 واســتـمـر
مـسـلـسل احملـاوالت الـسنـغـالـيـة على
ـرمى األوغندي بعرضية سبالي ثم ا
تـسـديـدة أخـرى من مـاني. ودفع ألـيو
ـــنـــتــخب ــديـــر الــفـــني  ســـيـــســيـه ا
الـسـنـغال بـالالعب كـرب ديـاتـا بدال
مـن هــنـري ســافــيه لــتــنــشــيط وسط
ــلـعب.  وانـتــفض مـنـتــخب أوغـنـدا ا
مــتـأخــرا إلدراك الـتــعـادل فــيـمــا نـال
كــالـيـدو كـولــيـبـالي مـدافـع الـسـنـغـال
إنـذارا.  وأبعـد دفاع الـسنـغال فـرصة
درب سيسيه أوغندية قبل أن يدفع ا
بــــالالعـب كـــيــــتـــا بــــالــــدي بـــدال من
إسماعيال سار ثم شارك مباي دياني
مـحل مـبـاي نيـاجن في صـفـوف أسود
الـتيـراجنا.واسـتهـلك العبـو السـنغال
بذكاء الدقائق األخيرة لينتهي اللقاء

بفوزهم 1-0). 

ـغـرب إنه يـشـعر { الـقـاهرة  –وكـاالت : قـال مـبـارك بـوصـوفـة جنم مـنـتـخب ا
. باستـياء كـبير بـعد اإلقـصاء من الدور الـ 16 لكـأس أ أفريقيـا أمام بن
وأكـد بـوصـوفـة في تـصـريـحـات صـحـفـيـة: إنـهـا كـرة الـقـدم فـيـهـا خـاسـر
ـبـاراة بـشـعـار الـفـوز كـنـا نـعـرف أنـها لـن تـكون ورابح رغم أنـنـا دخـلـنـا ا
سهـلة حـيث كان االسـتعـداد لهـا قويـا. وأضاف أن مـنتـخب األسود احـترم
بن ولم يسـتهن بها وواصل: "لقـد واجهناهم بكـل حماس وإرادة وحاولنا
كـثــيـرا أن نـسـجل رغم أن اخلــصم لـعب بـخـطــة دفـاعـيـة أعـتــقـد أنـنـا كـنـا
نسـتـحق التـأهل أمـام الفـرص الـكثـيـرة التي أتـيـحت لنـا لـكن كان يـنـقصـنا
إحـراز األهـداف".  وتـابع: "كـنا نـنـتـظر أن يـلـعب مـنـافسـنـا بـطـريقـة دفـاعـية

هـمة لـن تكـون سهـلة خـاصة بـعد تـأخـرنا في الـتسـجيل. فـجرت وعـرفنـا أن ا
ـغرب من دور الـ 16لـبطـولـة كأس األ بـن مـفـاجـأة مدويـة بـإقصـاء ا
قامة حـاليا في مـصر بعد الـفوز على الـفريق العربي األفـريقيـة ا

بــنـتــيــجـة  4ـ  1بــركالت الــتـرجــيح عـقـب الـتــعـادل في
الـوقتـ األصـلي واإلضـافي بهـدف لـكل مـنهـمـا.  على
صـعيـد اخر اعـترف إدريـسا جـايا وبـادو نداي العـبا
منتخب الـسنغال بتأثـير مفاجأة إقصـاء بن للمغرب
من كـأس أ إفريقيا  2019 اول امس اجلـمعة على
أداء أسـود الـتيـراجنـا في لـقـاء أوغـنـدا حلـساب دور

الستة عشر. 
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{ الـقـاهـرة  –وكـاالت : أبـرز االحتـاد
الـدولي لـكـرة الـقـدم "فـيـفا" اول امس
غربي من ـنتـخب ا اجلـمعـة خروج ا
بـطولة األ اإلفريقية  2019 على يد
نـظيره البنـينى بركالت الترجيح في
إطار دور الـ 16عقب التعادل 1-1 في
الــوقــتــ األصــلي واإلضــافي.  وقـال
احلـــســاب الـــرســمـي لــلــفـــيــفـــا عــلى
"تـويـتـر": "ثـمـن نـهائـي كـأس إفـريـقـيا

نافسة ..2019 غرب من ا إقصاء ا
أمـام بنـ بركالت التـرجيح".  وتابع:
"بـعدمـا كان منـتخب بـن متـفوقا في
الـنـتـيـجـة عـدل الـنـصـيـري لـلـمـغرب
وأضـــاع زيـــاش ركـــلــة جـــزاء في
آخـر دقـائـق الـلـقاء لـيـحـتـكم
الــــفــــريـــقــــان إلى ركالت
الــــــتـــــرجـــــيـح الـــــتي
ابـتسمت للمنتخب
الـبنيني".  وكان

الـتأهـل لدور الـثمـانيـة ببـطولة األ
اإلفــريــقــيـة  2019 بــعــد الــفــوز عـلى
أوغــــنـــدا  0-1 اول امـس اجلـــمـــعـــة
ـلـعب الـقـاهـرة حلسـاب دور الـسـتة
عـشر.  وسـجل لـلـمـنتـخب الـسـنـغالي
ســـاديــو مـــاني جنم لـــيــفـــربــول في
الـدقـيـقة  15 لـكـنه أهـدر ضربـة جزاء
فـي الدقـيقة  .61وبـذلك ضـرب أسود
الــتـيـراجنــا مـوعـدا مـع بـنـ في ربع
ــبـاراة في الــنــهــائي. وقـد اتــســمت ا
مجملها باخلشونة واالندفاع البدني
مـن جــانب العــبي الـــفــريــقــ الــذين
أهــدروا أيــضًـا الــعــديـد من الــفـرص.
ـنـتـخـب السـنـغـالـي الـلـقاء وقـد بـدأ ا
بـــضــغط هــجــومي مــكــثف وانــطــلق
إسـمـاعـيال سـار في اجلـبهـة الـيـمنى
وعــرقـله احلـارس األوغــنـدي ديـنـيس
أونـيـاجنـو حيث حـصل األخـيـر على
الــبــطـاقــة الـصــفـراء. وتــقـدم ســاديـو
مـانـي لـصـالح أسـود الـتـيـراجنـا بـعد
مـرور  15دقـيـقة بـعد أن تـسلم الـكرة
فـي مـنـطـقـة اجلـزاء وانـطـلق مـسـددا
فـي شبـاك أونيـاجنو ببـراعة.  وتـلقى
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دائـــمــا أقـــول أنـــني
أريـد حتـقـيق الـفـوز
وهـــــــــــــــــــــــــــــــــذا كـــل
شـــــيء".وأوضـــــح أن
األجــــواء فـي مــــصــــر
رائــــــــعــــــــة وكـل شيء
يــســيــر بــشـكـل جــيـد.
وتــابع: "ســـعــيــد جــداً
بــالـــتــواجــد فـي مــصــر
وأشعـر بالـود والتـرحاب
من اجلـمـيع مـنـذ وصـولي
إلـى هـــــــنـــــــا وكـل شيء أراه
إيـجـابـيـا األشـخـاص رائـعون
والـتـعـامل مـعنـا ومـع اجلمـيع
طــيب لـــلــغــايـــة.. أُقــدر بــشــدة
بـذولة من اجلميع اجلهود ا

الــتـــنــظــيـم حــقــا رائع
." جداً
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نتخب التونسي ا
يواصل

باراة حتضيراته 
الدور ثمن النهائي
لكأس أ أفريقيا

غرب الـشقـيق أول مجـموعـته بن ا
بـ 10العبـ خـرجته أسـتـرها مـعـانا
ـكــره يــا رب".وكــتب اإلعالمي عــمـرو بُ
ــــؤلم مــــوجه ــــغــــرب ا أديب: درس ا
ـصـري ".وتابع: مبـاشـره للـمـنـتخب ا
"ال يــوجــد فــريق صــغــيــر وال تــوجـد
مــبـاراة ســهــله".  وأضــاف: "نــحــتـاج
تركـيزا كبـيرا ومـجهـودا من اللـحظة
األولى وتشجيـعا دون توقف. فاحلذر
كل احلذر" .  وعـلق وائل جمـعة جنم
دفاع مـنـتخب مـصـر السـابق: "خروج
غربي الذي كان من مؤلم للمنتخب ا
توقع أن يـكون منـافسا شـرسا على ا
اللـقب األفريـقي".  وأكـمل: "لكن غـياب
رأس احلــربــة الــهــداف واحلظ لــعب
جلـانب مــنـتـخـب بـنـ الــذي اسـتـغل
ركالت التـرجيح لـبلـوغ ربع النـهائي
ــمـثل هـاردلك لــلــمـغــرب".  وأضـاف ا
غرب صري أحـمد صالح حسـني: ا ا
مـنتـخب كـبـيـر بـالتـأكـيـد خـرج والكل
حــزين عــلــيه لــكن قــلت لــصــديق لي
ضربة جزاء زياش خلصت الكالم بأن
ــغـــرب غــيـــر مــحـــظــوظ ولـــيس في ا
يـــومه".واخـــتـــتـم: "هـــارد لك لإلخـــوة
ـغـاربـة خـسـرت الـبـطـولـة مـنـتـخب ا
كــبـــيــر". وفـي تــغـــريــده أخـــرى كــتب
ــغــرب ســيــعــطي حــســني: "خـــروج ا
درسا لكـل الكبـار بأنه ال يـوجد كـبير
وصغير في أفريقيا فاألسماء وحدها
ــمــثل لــيــست كـــافــيــة". فــيــمــا قــال ا

{ الـــقـــاهـــرة  –وكــــاالت : قـــال كـــالـــيـــدو
كولـيبالي مـدافع نابـولي اإليطالي ومـنتخب
ـواجـهة الـقـادمة ضـد بـن الـسـنغـال إن ا
فـي دور الــثــمـــانــيـــة بــبــطـــولــة كــأس األ

األفريـقية ستـكون صعـبة للـغاية.  وأضاف
كـولـيـبالي في تـصـريـحات صـحـفـية أنه ال
تـــوجــــد مـــبـــاراة ســـهــــلـــة في كـــأس األ
األفــريــقـيــة خــاصــة أن الــبــطــولـة وصــلت
ــتــقــدمـــة وبــالــتــالي ال يــجب لـــلــمــراحل ا
التـفكير سوى في الـفوز واحلذر من جميع
.  وأوضح أن لـقــاء أوغـنـدا في ـنــافـســ ا
دور الـسـتـة عشـر كـان صـعبًـا لـلـغـاية ألنه
أمــام فـــريق مـــنـــظم وطـــمـــوح مـــؤكــدًا أن
نـتخب السنغالي حقق فوزًا مهمًا وصعد ا
عن جـدارة لـدور الـثـمـانـيـة.  وفـاز مـنـتـخب
السـنغال على أوغندا بـهدف سجله ساديو
مـاني جنم لــيـفــربـول اإلجنــلـيــزي وصـعـد
ليـواجه بن الـتي حققت مـفاجأة بـاإلطاحة
ـــــغـــــرب من دور الـ  16 بــــضـــــربــــات بــــا

الترجيح. 
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غرب من البطولة بعد اخلسارة بركالت الترجيح أمام بن W∫ أ افريقيا تشهد مفاجأة مدوية بخروج ا uDÐ

شوار بكأس األ األفريقية بعدما ودع النهائيات على يد بن في مفاجأة مدوية.  غربي في مواصلة ا نتخب ا dG*« ¡UB«∫ فشل ا «
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{ القـاهرة  –وكاالت : خـطف مـشجع
مـصـري األضــواء في سـتــاد الـقـاهـرة
خالل مــبــاراة مـــنــتــخــبي الــســنــغــال
وأوغنـدا بـدور الـستـة عـشـر ببـطـولة
ـقــامـة مـسـاء كـأس األ األفـريــقـيـة ا
اول امس اجلــمـعــة.  "عــبــد الــرحـمن"
مــشــجع مــصــري قــادم من مــحــافــظـة
أسـوان بأقـصى جـنـوب مـصـر حـضر
ــســانــدة إلى الـــقــاهــرة خـــصــيــصًـــا 
ــفـضل مــنـتــخب الــســنـغــال والعــبه ا
ساديو ماني وظهر في مدرجات ستاد
القـاهرة ليـثيـر اجلدل بـسبب تـشابهه
مع ماني بـشـكل كبـيـر كمـا أنه ارتدى
قمـيص مـنتـخب الـسنـغـال. وقال عـبد
الرحمن في تـصريحـات ل إنه يشجع
لــيـــفــربـــول اإلجنــلـــيــزي ويـــتــابع كل
مبـاريـاته مـنـذ انضـمـام سـاديـو ماني
للريدز موضحًا أن حبه تزايد للفريق
بــعـــد انــضـــمــام مـــحــمـــد صالح جنم
مـنـتـخب مـصـر. وأضـاف: "أنـا عـاشق
ـبــاريـات لـســاديــو مـاني وحــضــرت ا
ـنـتـخب الـسـنـغـال الـثالث الـسـابـقــة 

ـــــــصـــــــري نــــــــبـــــــيل ا
احلــــلـــــفــــاوي: مــــات
الــــــــكـالم.. ومــــــــاتت
الـتـوقـعــات قـطـعـوا
الورقة التي كتبتها
 هارد لك لـلـمـنـتخب
ــغــربي الــشــقــيق ا
ظــــــهــــــر أنه لــــــيس
يـومـهم بـعـد ضـربـة
جـــــــــــزاء زيــــــــــاش"
واخـــــــتــــــــتـم: "ألف
ـــنـــتــخب مــبـــروك 
ـــــكــــافح بــــنـــــ ا
مباراة تاريخية لن
يــــنــــســـــاهــــا ولن
ــغـرب تــنـســاهــا ا
كــــــــذلـك درامــــــــا
الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرة

ستديرة". ا
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ـغـرب فـي الـتـعـلـيق عـلى خـروج { الـقـاهـرة  –وكـاالت :  لم يـتـأخـر هــيـرفي ريـنـارد مـدرب ا
.  وتـوجه رينارد قـامة حالـيا في مـصر على يـد بن األسود من بـطولة كـأس األ األفريقـية ا
وقع "فيـسبوك" وكـذلك ألنصار األسود دون ذكـر احتاد الكرة بالـشكر لالعبـ عبر حـسابه 
ـة واحلزيـنة بالـنسـبة لـكل محبي ؤ غربي بـشكل مـباشـر.  وقال رينـارد: "في هذه الـلحـظات ا ا
دة ـغـربيـة أود أن أقـول شكـرا لالعـب الـذين كـانوا اسـتـثنـائـي طـوال ا وعـشاق كـرة الـقدم ا
غـامرة ومعـهم أشكر كل من انـكم القوي بـهذه ا األخيـرة".  وتابع: "أقول لـهم أحبكم بـسبب إ
غربي نـتخب ا كن أن أنـسى شكر أنـصار ا هيأ لـنا سبل الـنجاح في مـهمتـنا".  وواصل: "ال 
شوار صر لدعمنا وقبل ذلك لروسيا وكل من وقف خلف األسود خالل هذا ا الذين سـافروا 
الـطـويل".  وأردف: "أقول لـهم لـقـد قـدمتـم لنـا دعـمـا رائعـا وفي كـرة الـقـدم هنـاك حلـظـات حزن

وسعادة لهذا نعشقها".
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